
 

 

 
 

А Г Е Н Д А 
 

  Академија за млади промотори – Ниво 2 

 Тридневна обука за млади луѓе 

22 -24 Октомври 2020 година,  

Струмица/ Дојран/ Виртуелно ZOOM 

 

Ден 1, 22 Октомври 2020 (Четврток) 

12:30 - 13:00 Пристигнување и регистрација на македонските учесници во Co-Work Струмица 

13:00 – 14:00 Ручек / Проверка и воспоставување он-лајн линк со бугарските учесници 

14:00 - 14:30 

Отворање / Вовед во настанот 
- Добредојде 
- Претставување на целите и агендата на Академијата 
- Правила за оф-лајн и он-лајн комуникација 

14:30 - 14:45 Претставување на учесниците 

14:45 - 15:15 Претставување на кратките видеа на македонските учесници 

15:15 – 15:30 Кафе пауза 

15:30 - 16:00 Претставување на кратките видеа на бугарските учесници 

16:00 - 16:45 

Комуникациски вештини во туризмот 
Вербална и невербална комуникација 
Групна работа - Комуникациски вештини во пракса во туризмот - вежби со симулирање 
ситуации со добра комуникација и со лоша комуникација 
Дискусија 
(зедничка сесија на македонските и бугарските учесници) 

16:45 - 17:45 

Комуникациски вештини за интерпретирање на културното и природното наследство – 
факти и приказни (Storytelling) 
Добри практики за промоција на недвижното културно наследство 
Групна работа - Изготвување на своја верзија/ приказна за својот производ, што ќе го 
привлече вниманието на туристите 
Културни разлики кај туристите 
Дискусија 
(зедничка сесија на македонските и бугарските учесници) 

17:45 - 18:00 
Прашања и одговори, Заклучоци 
Резиме на Ден 1 
Претставување на Агенда за Ден 2 

 



 

 

 

 

 

 

 

Ден 2, 23 Октомври 2020 (Петок) 

09:00 - 11:00 Пристигнување и регистрација на македонските учесници во Дојран 

11:00 - 11:15 
Резиме на Ден 1 
Претставување на Агендата за Ден 2 

11:15 - 13:00 

Како до подобра фотографија – основни на професионална фотографија 
i. Основи за работа на фотоапарати и како се фотографира (поставеност на 

тело, вклучување на апарат, функции, користење на зум и фокус). 
ii. 10 основни правила за композиција (примери за добро компонирани 

фотографии) 
iii. Основи на експозиција и бленда 
iv. Фотографирање на терен и меѓусебен натпревар за најдобра фотографија  

(сесија само за македонските учесници) 

13:00 - 14:30 Ручек 

14:30 – 16:00  

Индивидуални видео содржини – како да се дојде до добра приказна? 
i. Каде да најдеме добра приказна 
ii. Што е агол на приказната? 
iii. Алатки за пронаоѓање приказни онлајн 

(зедничка сесија на македонските и бугарските учесници) 

16:00 – 16:15 Кафе пауза 

16:15 – 17:15 

Мобилен софтвер за видео/фотографија и постпродукција 
i. Основи на постпродукција на фотографија – Adobe Lightroom 
ii. Презентација на корисни апликации за мобилно видео 
iii. Презентација на корисни апликации за мобилна фотографија 

(зедничка сесија на македонските и бугарските учесници) 

17:15 – 17:30 
Прашања и одговори, Заклучоци 
Резиме на Ден 2 
Претставување на Агенда за Ден 3 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ден 3, 24 Октомври 2020 (Сабота) 

10:00 - 10:15 
Резиме на Ден 2 
Претставување на Агендата за Ден 3 

10:15 - 11:45 
Дигитален маркетинг и социјални медиуми 
Групна работа - Изготвување на објави на социјалните медиуми 
(зедничка сесија на македонските и бугарските учесници) 

11:45 - 12:00 
Доделување на сертификати за учесниците 
(зедничка сесија на македонските и бугарските учесници) 

12:00 - 12:15 Кафе пауза 

12:15 - 13:00 
Дигитален маркетинг и социјални медиуми 
(сесија само за македонските учесници) 

13:00 - 13:30 

Прашања и одговори, Заклучоци 
Оценка на обуката 
Резиме на обуката и Следни чекори 
(сесија само за македонските учесници) 

13:30 - 14:30 Ручек и заминување на македонските учесници од Дојран 

 

 


